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O bom senso não ó comum

A quantidade de informação e opiniões que nos são apresentadas diariamente pelos
media, a rapidez com que circulam, não têm dado vida fácil a aforadores e investidores
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Já aqui escrevi vários'artigos que,
pela sua actualidade, merecem ser
revistos: "Euro too big to fail" de 9 de
Dezembro, "Investir é simples mas
não é fácil" de 23 dç Dezembro e "O
medo e a ganância" de 10 de Feverei-
ro passadìr. Podem ser l idos em
www.casadeinvestimentos.pt.

A quantidade de informação e opi-
niões que nos são apresentadas dia-
riamente pelos media, a rapidez com
que circulam e a frequente falta de
seriedade e profundidade de análise,
não têm dado üda fácil a aforradores
e investidores que, na maioria dos
casos,já só se preocupam em preser-
var o que têm. O medo não é, com cer-
teza, bom conselheiro e tantas opiniões
contrárias, por vezes até montadas de
formaconvincente para aliciar os inves-
tidores para este ou aquele negócio,
levam investidores a tomar decisões
por impulso e de forma irracional, O
bom senso diz-nos que devemos ver a
qualidade de quem dá opiniões e as
motivações que têm.

"Espíritos animais" é a expressão
que John Malmard Keynes utilizou no
seu livro de 1936, 'A Teoria Geral do
Emprego, Juro e Dinheiro", para expli-
car as emoções que influenciam e con-
dicionam os nossos comportamentos
e decisões: 'A juntar à instabilidade
devida à especulação, existe a insta-
bilidade devida à característica da
natureza humana que dita que uma
grande proporção das nossas activi-
dades depende de impulsos espontâ-
neos e não de expectativas matemá-
ticas ou económicds. Provavelmente,
a maioria das nossas decisões apenas
podem ser encaradas como resultado
de espíritos animais, isto é, uma ten-
dência espontânea para a acção ao
invés da inacção e não como o resul-
tado de irma média ponderada de bene
ficios quantitativos multiplicada pelas
probabilidades quantitativas."
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Segundo neurocientistas, há um con-
jünto de situações em que somos mais
susceptíveis de tomar decisões irra-
cionais e que automaticamente nos
conduzem a decisões emotivas: quan-
do o problema é complexo, quando a
informação está em permanente
mudança e aparece de forma incom-
pleta e confusa, quando os objectivos
estão mal definidos, quando o stress
é elevado, quando as decisões depen-
dem da interacção com terceiros e
quando muito está em jogo. As deci-
sões de investimento com que afor-
radores se deparam encaixam bem
nas circunstâncias descritas.

O que devem entáofazer os inves-
tidores para acautelarem as suas
poupanças?

Costumo dizer que grande parte das
decisões de invesümento são decisões
de bom senso. Averdade é que o bom
senso não é comum quando o medo
se instala. A tendência do ser huma-
no para seguir o rebanho leva-o a
cometer eÍTos com custos rnuito signi-
ficativos para os seus patrimónios.

O bom senso diz-nos que esta cri-
se também vai passar. No dia-:a-dia,
a terra continuará a produzir comi-
da, as.empresas continuarão a pro-
duzir produtos e serviços, as pessoas
continuarão a deslocar-se para tra-
balhar. Cadavez conseguimos pro-
duzir mais com menos recursos e a

população mundial continua a aumen-
tar e a consumir. Os aforradores devem
concentrar-se na informação essen-
cial e não no acessório que diariamen-
te nos impingem e que não tem qual-
quer importância para as empresas
que criam riqueza.

Na Casa de Investimentos acompa-
nhamos cerca de 200 negócios excep-
cionais no mundo, analisamos profun-
damente esses negócios e a capacida-
de que têm de produzir lucros acima
da média para os seus accionistas, a
força das suas vantagens competiüvas
e a capacidade e clareza de quem os
gere. Ou seja, queremos saber quanto
valem realmente. Quando cotam a pre-
ços que nos garântem uma boa mar-
gem de segurança, compramos. Quan-
do cotam ao preço justo vendemos.

Durante este processô, queremos
saber sempre o que os melhores inves-
tidores estão a fazer. onde investem
eles o seu dinheiro. Paranós. os melho-
res investidores não são os que olham
para amanhã atentar adMnhar o mer-
cado. São os que olham pelo menos
para os próximos l0 anos e que, nos
últimos 20,30 ou 54 anos. como é o
caso de Warren Buffett, tiveram resul-
tados excepcionais,

Não siga a multidão, siga os melho-
res, Presidente do Conselho de Adminis-
aação Casa de Inoesümentos - Gestão de
Patrimónios, S.A. Esueae à sexta-feira
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Os melhores investidores são como Warren Buffett


